
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا  الشيخ :
ريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ش

(( يأيها الناس أتقوا ربكم .  (( يا أيها يها الذين أمنوا أتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون )). 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاًال كثيرًا ونساَء واتقوا اهللا الذي تسألون به 

(( ياأيها الذين أمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوًال سديداَ يصلح لكم أعمالكم  كان عليكم رقيبا ))  واألرحام إن اهللا
. أما بعد.، فإن خري الكالم كالم اهللا وخري  ويغفر لكم ذنوبكم  ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ))

حمدثٍة بدعة وكل بدعٍة ضاللة وكل  اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وشر األمور حمدثاا وكل
ضاللةٍ يف النار، موضوعي يف هذا الصباح املبارك إن شاء اهللا يدور حول مسألٍة طاملا اختلفت أنظار العلماء 
املتأخرين منهم خباصة يف مجلٍة من خطبة احلاجة اليت مسعتموها أنفًا  وكان نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه يفتتح 

(كل بدعة ضاللة وكل ضاللٍة في اصة منها خطبة اجلمعة وأعين بذلك من هذه اخلطبة  ا خطبه كلها وخب
، فإن كثريًا من العلماء املتأخرين ذهبوا إىل تقسيم البدعة إىل مخسة أقسام وهم بذلك يضطرون إىل أن النار )

من العام املخصوص  ر )( كل بدعة ضاللة وكل ضاللٍة في النايقولوا أن قوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
ومعىن هذا الكالم أنه ليس األمر على هذا اإلطالق والشمول لكون كل بدعٍة ضاللة بل بعد أن تأولوا هذه 
اجلملة على أا من العام املخصوص تصبح عبارا على العكس من صريح داللتها متاما أي ليس كل بدعٍة 

داللته الظاهرة فينبغي علينا أن نعرف ُشبهة هؤالء العلماء من  ضاللة ومعنا يف هذا التأويل من إخراج الكالم عن
مبا مسعتم ، إن الكالم حول  ( كل بدعة ضاللة )املتأخرين الذين تأولوا قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

الشبهات اليت مييل إليها وجينح إليها أولئك الناس كثرية لكين أريد أن أخصص هذه اجللسة حبديث صحيح  
يتكؤون عليه فيما يذهبون إليه مما ذكرت آنفًا وخالصة هذا أن يف اإلسالم بدعٌة حسنة ومن أقوى أدلتهم وروداً  

( من َسن في اإلسالم ُسنًة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وليس داللًة إمنا هو احلديث الصحيح املشهور 
اإلسالم ُسنًة سيئًة فعليه وزرها و وزر من إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن َسن في 

، هذا احلديث هو كما قلت آنفا من أقوى أدلتهم عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء )
من حيث الرواية وحينما أقول من حيث الرواية فإمنا أعين ما أقول وأقصد ما أقول ذلك ألن هذا احلديث حينما 

أوًال  ويف التحقيق يف معناه ثانيًا ينقلب احلديث حجة عليهم من حيث داللته أول ذلك نتأمل يف سبب وروده 
أن نتذكر سبب قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أو أن نتذكر املناسبة اليت فيها قال عليه الصالة والسالم هذا 

وغريمها من حديث جرير بن  احلديث الصحيح واحلديث أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه واإلمام أمحد يف مسنده



عبد اهللا البجلي رضي اهللا تعاىل عنه قال كنا جلوسًا  مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فجاءه أعراٌب جمتايب 
النمار متقلدي السيوف عامتهم من ُمضر بل كلهم من ُمضر قال جرير ملا رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

 وجهه أسفاً وحزناً على ما رأى عليهم من آثار الفقر فما كان منه عليه الصالة وسلم متعر وجهه أي تغريت معامل
والسالم إال أن خطبهم فوعظهم  وأمرهم بأن يتصدق أصحابه على هؤالء الطارقني للمدينة من فقراء األعراب 

كم من قبل أن يأتي (( يا أيها الذين أنفقوا مما رزقنا من ُمضر فقرأ يف مجلة ما قرأ عليه الصالة والسالم  : 
وقال صلى اهللا عليه  أحدكم الموت فيقول ربي لوال أخرتني إلى أجٍل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ))

فقام رجل أول من قام من  ( تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره )وآله وسلم يف خطبته 
لم فذهب إىل داره ليعود مبا تيسر له من صدقة، احلاضرين استجابة منه ملوعظة النيب صلى اهللا عليه وآله وس

ووضع ذلك بني يدي النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فلما رأى سائر أصحابه ما فعل هذا اقتدوا به وانطلقوا أيضاً 
ليعود كل منهم مبا تيسر من الصدقة قال جرير فاجتمع أمام النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من الصدقات  

كوام ، فلما رأى ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تنور وجهه كأنه مذهبٌة على خالف كاجلبال أي األ
ما كانت حال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حينما جاءه األعراب فهناك متعر وجهه تغريت مالمح وجهه حزناً 

أي كأنه فضة مطلية بالذهب تأللئ أما هنا فتنور وجهه عليه السالم فرحًا يشبه ذلك جرير بقوله كأنه ُمذهبُة 
( من َسن في اإلسالم ُسنًة حسنة فلما رأى ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال احلديث السابق : 

فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء  ومن َسن في اإلسالم ُسنًة 
، فإذا رجعنا إىل ا إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء )سيئًة فعليه وزرها و وزر من عمل به

سبب قوله عليه السالم هلذا احلديث أو سبب وروده وتأملنا فيه لن جند هناك شيء حدث من العبادات أو 
الطاعات مل تكن معروفُة من قبل مل جند هناك سوى الصدقة حيث أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ذكرهم 

ية املذكورة مبا جيب عليهم من الصدقة وأتبعها بكالم من عنده عليه السالم حضًا ولو على الصدقة القليلة  باآل
فموضوع احلديث كما ترون هو حول الصدقة فإذا  ( تصدقوا ولو بشق تمرة )كما جاء يف احلديث الصحيح : 

تأخرون من َسن يف اإلسالم ُسنًة حسنًة رجعنا وفسرنا احلديث فصًال له عن سبب وروده فقلنا كما يقول أولئك امل
أي من ابتدع يف اإلسالم بدعًة حسنة إن فسرنا حديثه عليه السالم هذا ذا التفسري تباين التفسري مع الواقع ألن 
الواقع ليس فيه بدعًة تذكر مطلقًا كل مافيه هو حضه عليه الصالة والسالم على الصدقة وجتاوب الصحابة معه 

 ا كل مايف األمر أن رجًال واحداً  منهم تقدم البقية باإلتيان بالصدقة فتبعه اآلخرون فمن أجل أن على اإلتيان
هذا الرجل األول هو الذي قام قبل كل آخر وجاء بالصدقة فتنشط اآلخرون هلذه الصدقة وتبعوه على ذلك فقال 



احلديث على خالف املعىن اخللفي  أي يكون معىن ( من َسن في اإلسالم ُسنٌة حسنة )عليه الصالة والسالم 
ليكون قوهلم من َسن يف اإلسالم ُسنٌة  ( كل بدعٍة ضاللة )املبتدع الداخل أيضًا يف عموم قوله عليه السالم 

حسنة أي من ابتدع يف اإلسالم بدعًة حسنة أيضًا هذا التفسري هو ُمبتدٌع  يف اإلسالم ملاذا ألن املعىن الصحيح 
وهل فتح الطريق إىل أمر مشروع  ...لُغًة من فتح طريقًا َمن َسن يف اإلسالم ُسنًة َحسَنًة هلذا احلديث َمن َسن 

بالكتاب و بالسنة أماته الناس مع الزمن أو مع الغفلة فقام رجٌل فأحيا هذه السنة املنصوص عليها بالكتاب أو يف 
إمنا جاء بأمر مشروع ُمسبقا وإمنا الشيء  الكتاب والسنة يقال فيه لقد ابتدع يف اإلسالم بدعًة حسنة كال مث كال

اجلديد يف املوضوع أنه أحيا هذه الُسنة فإذن إذا رجعنا فقط إىل سبب احلديث عرفنا بطالن ذلك التأويل الذي  
( كل بدعة ضاللة وكل ضاللٍة كان من األسباب القوية على ختصيص عموم قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : 

لسبب األول الذي يدل داللة واضحًة على بطالن التأويل املذكور . السبب الثاين إذا وقفنا ، هذا هو افي النار )
 ( ومن َسن في اإلسالم ُسنٌة سيئة )ومتام احلديث :  ( من َسن في اإلسالم ُسنٌة حسنة )عند منت احلديث : 

احلسنة والسنة السيئة آلعقل أم  فسنقول للمتأولني هلذا احلديث على غري تأوليه الصحيح ما هو طريق معرفة السنة
الشرع ! إن كان من أهل السنة حقًا فسيكون اجلواب طريق معرفة احلسنة و السيئة إمنا هو الشرع فقط وال جمال 
للعقل يف ذلك إطالقًا خالفًا للمعتزلة قدميًا حديثًا املعتزلة قدميًا امسًا ومسمًى واملعتزلة حديثًا مسمًى ال امسًا وهم  

ينطون حتت أمساء كثرية وكثرية جداً يومهون اجلماهري ا أم على السنة فإذا كان ما يقوله املعتزله وهو مما كثريون و 
انفصلوا فيه عن أهل احلديث وأهل السنة حقًا أال وهو قوهلم بالتحسني والتقبيح العقليني إذا كان قوهلم هذا من 

( وستفترق أمتي على ثالث وسبعين عليها يف حديث مجلة ضالهلم الذي حشرهم يف فرقة من الفرق املنصوص 
وخرجوا بذلك عن كوم من الفرقة الناجية ألم اتبعوا عقوهلم وأهوائهم وخرجوا عن اجلماعة وعن الفرقة  فرقة )

الناجية اليت تقول ليس للعقل دخل يف التحسني والتقبيح وإمنا وظيفته فقط أن يفهم احلسن والقبيح فيأيت باحلسن 
ع القبيح إن أهل االعتزال انفصلوا على أهل السنة وأهل احلديث حىت من كان من أهل السنة يف بعض ويد 

املسائل قد اجنرف مع االعتزال يف بعض مسائلهم أما يف هذه املسألة فقد ضلوا مع اجلماعة أن التحسني والقبيح 
ن هذا أمر متفق عليه بني أهل السنة وحينئٍذ العقليني باطل وأن احلسن والسيء ال سبيل ملعرفته إال بالشرع إذا كا

نقول هلؤالء الذين فسروا احلديث بالتفسري اخلطأ من َسن مبعىن من ابتدع يف اإلسالم بدعًة حسنة سنقول اآلن 
ندع مناقشتكم يف اللفظ يف التعبري من ابتدع ألنين قلت يف بعض احملاضرات يف مثل هذا البحث لو أن عربيًا بل 

ي استعرب وقال مبثل تلك املناسبة اليت قال الرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تلك اجلملة لو قال أعجمياً مثل
أعجمُي قد استعرب من ابتدع يف اإلسالم بدعة حسنة ال شك سيقال يف حقة لقد غلبت عليه الُعجمة ألنه 



يُنسب إىل النيب صلى اهللا عليه  ليست هناك بدعة ليصوغ له أن يقول من ابتدع يف اإلسالم بدعًة حسنةً فكيف
وآله وسلم وهو حبٍق أفصح من نطق بالضاد فكيف يُنسب له أنه قال مبناسبة هذا الرجل األول وإتيانه بالصدقة 
قال عليه السالم ما معناه عندهم من ابتدع يف اإلسالم بدعةً حسنًة فأين البدعة يف هذه احلادثة عاٌر على 

ستعرب أن  يقول
ُ
مثل هذا املعىن مبثل هذه املناسبة فكيف يُنسب هذا املعىن إىل أفصح من نطق  األعجمي امل

بالضاد صلى اهللا عليه وآله وسلم فنعود ونقول إذا كان اُحلسن والُقبح ال يعرف إال بطريق الشرع فحينئٍذ إذا 
وهي أن التحسني  سلموا معنا وال شك أن الذين ينتمون إىل هذه اُلُسنة هم معنا يف هذه اجلزئية على األقل

والتقبيح العقليني باطٌل وأن  التحسني والتقبيح إمنا هو بالنقل عن الشرع حينئٍذ سنقول كلما جئتم ببدعٍة وزعمتم 
بأا حسنُة قلنا لكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني فإن ض بُرهاُم على إثبات ما ادعوه من ُحسن تلك 

( كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في خلٌة يف عموم قوله عليه الصالة والسالم : البدعة سلمنا هلم ال ألا بدعُة دا
، وإمنا ألنه قام الدليل الشرعي على أن ذلك األمر الذي حّسنوه هو أمر مشروع فنحن يف هذه احلالة النار )

( كل بدعة ضاللة له نكون قد اتبعنا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف دعوته العامة اليت كان يشري إليها قبيل قو 
إىل  ( وخير الهدى هدى محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم وإياكم ومحدثات األمور )حيث كان يقول  )

من عجائب هؤالء املبتدعة يف  ( ومن َسن في اإلسالم ُسنًة سيئًة )آخر احلديث كذلك نقول يف متام احلديث 
ىل عقلهم  وهم بذلك ينقضون نفسهم أن التحسني هللا أخر الزمان أم حني يستحسنون أمرًا حادثًا يلجأون إ

وليس لعباد اهللا كذلك على العكس من ذلك حينما يقولون لبعض احملدثات من األمور بأا من البدع وُحيذرون 
الناس منها وخباصة إذا كان هؤالء الناس من أهل السنة الذين حيرصون على أن ال يزيدوا على ما جاء به الرسول 

عليه وآله وسلم شيئًا أن يزيدوا شيئَا على ما جاء به الرسول عليه السالم من العبادات يقول هؤالء  صلى اهللا
الذين مل حيسنوا فهم هذا احلديث أنت بتقول أنه الزيادة الفالنية مثًال بدعة شو فيها يا أخي ما هو مثًال إال 

أصلهم من القول أن التحسني والتقبيح هللا وصاروا الذكر وإال الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم تركوا 
ُمعتزلة حبيث أم حكموا عقلهم بقوهلم شو فيها يا أخي مث يعودون ليقولوا يا أخي ها الساعة اليت حتملها 
والسيارة اليت تركبها هذه أيضاً من البدع فكيف تقر هذا وتنكر ذاك هذه غفلة خطرية وخطرية جداً أوًال كما حنن 

( ومن دل اإلسالم على ُحسنها   ( من َسن في اإلسالم سنة حسنة )بيان معىن احلديث الصحيح : فيه من 
دل اإلسالم على أا سيئة فهل مثًال استعمال الساعة أو سيارة أو كل هذه  َسن في اإلسالم سنة سيئة )

نه ميكن استعماهلا فيما يشرع هل الوسائل احلديثة اليوم اليت أقل ما يقال أنه ميكن استعماهلا فيما يباح فضًال أ
( كل بدعة ضاللة  وكل هذه الوسائل اليت حدثت هل ميكن أن تدخل يف عموم قوله عليه الصالة والسالم: 



هذا يف الواقع يتطلب منا وقفة قد تطول من أجل درء أو دفع هذه الشبهة وهي أن بعض  ضاللة في النار )
من كوا حمدثات مل تكن من قبل ولكننا ال نقول مع حدوثها بأا  احملدثات قد تكون من الواجبات على الرغم

بدعٌة ألن البدعة مذمومٌة ذمًا عامًا يف احلديث الذي ذكرناه يف َمطلع هذه الكلمة ويف غريه من األحاديث 
ما الصحيحة فلتمييز ما يشرع مما حدث بعد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو ليس من البدعة بسبيل وبني 

، أأجل ذلك يف ( كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار )حدث بعده عليه الصالة والسالم وهو كما قال 
مناسبة أخرى إن شاء اهللا ألين أرى أن بعض األشبال قد بدأ النوم يداعبها ولذلك أقول فناظرٌة إىل ميسرة 

  والسالم عليكم .
الفرق بني حكومة املرأة وبني حكومة العبد بعض العلماء جئت من باكستان وأريد أن أسألكم سؤال ما  السائل :

يقولون يعين ال فرق بني حكومة املرأة وبني حكومة العبد ؟ يعين أن تتوىل املرأة احلكومة ؟ أو هي تتوىل العبد ال 
  فرق بينهم  وما رأيكم يف هذه املسألة .

اصة يف بعض البالد اإلسالمية اليت حتكمها هذا سؤال شرعي وسياسي وهو من مواضيع الساعة فعًال وخب الشيخ :
ما الفرق بني أن حيكم الرجال رجل منهم أو أن حيكمهم امرأه منهم ؟  ...امرأة قبل اجلواب عن هذا السؤال 

  عبد يعين رقيق ؟ ...يعين مسلمة 
  نعم رقيق . السائل :
  العبيد اليوم .هذا ليس له عالقة اليوم  العالقة واملشكلة امرأة ورجل وين هم  الشيخ :
( إن أُمر عليكم عبٌد حبشٌي يقودكم إلى  بعض العلماء يقولون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  السائل :

  هذه املسألة يا أستاذ .  كتاب اهللا وسنة رسوله فاتبعوه )
  فهمت اآلن سؤالك لكن ما عالقة هذا السؤال بأوضاعنا احلاضرة ؟ هل هناك أحرار وعبيد ؟ الشيخ :
  يقولون يعين إذا ُسلطت عليكم مرأة يعين ال بأس وكذلك العبد ؟ السائل :
طيب إذن وّضح أخانا هذا سؤاله فسأجيب عنه بعد أن دم األصل الذي أقاموه عليه . إن ُحكم املرأة  الشيخ :

كان على املسلمني يف اإلسالم مردود بأمرين اثنني ، األول : يرد بعمل املسلمني طيلة هذه القرون الطويلة اليت  
حكام كثريون منهم من يطبق اإلسالم متاًما كاخللفاء الراشدين ومنهم من يكون قريبًا من ذلك وهكذا درجات 
أي إن على مّر هذه السنني قد كان اإلسالم حيكم ولو أنه كان بعضهم أحياناً ينحرف كثرياً أو قليالً عن احلكم 

 مل يقع يف هذه القرون الطويلة أن إمرأًة حكمت املسلمني  كما هو باإلسالم يف بعض اجلزئيات ولكن واحلمد هللا
الشائع يف بعض بالد الكفار كاإلجنليز ومن قلدهم أو تشبه م فجريان عمل املسلمني على عدم تولية املرأة 



الرسول من  (( ومن يشاققاخلالفة وما كان قريبًا منها هو الدليل القاطع ملن كان يؤمن مبثل قواه تبارك وتعاىل 
، الشاهد من  بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ))

 ((  ويتبع غير سبيل المؤمنين ))هذه اآلية كما تعرضنا بشيء من  التفصيل يف جلسة سابقة إمنا هو قوله تعاىل 
نوله ما  ...ن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى (( ومما اقتصر رب العامني على قوله يف هذه اآلية 

فما احلكمة من هذه اجلملة  (( ويتبع غير سبيل المؤمنين ))وإمنا عطف على مشاققة الرسول   تولى ))
املعطوفة على ومن يشاقق الرسول ويتبع غري سبيل املؤمنني احلكمة أن املؤمنني هم الذين ينقلون املنهج الذي سار 

سلمون األولون من أجل ذلك جاءت األحاديث ترتى تأمرنا باتباع السلف األول ومن أجل ذلك كما عليه امل
قلنا يف حماضرة سبقت حنن ننتمي إىل السلف الصاحل وأحدنا يقول عن نفسه أنه سلفي ويرجو أن يكون كذلك 

يف العصر احلاضر تشمل ألن قولنا سلفٌي كقولنا مؤمن لكن هناك فرق كبري بني من يقول مؤمن فهذه الكلمة 
الثالث والسبعني فرقة تشمل حىت القديانية الذين خربوا عقيدة  كثري من املسلمني وخباصة هناك يف اهلند 
والباكستان حيث أم أدعوا أن النبوة مل تنتهي بعد وأنه أتى نٌيب عندهم زعما وأنه سيأيت من بعده أنبياء آخرون 

( أال إن الرسالة والنبوة قد ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال : وكالمهم صحيح بضميمة أنبياء كذبة 
، الشاهد السلف نقلوا إلينا ما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم من بيانه انقطعت فال رسول وال نبي بعدي )

ه القرون للكتاب وللسنة القولية فتلقى اخللف ذلك عن السلف فصار طريقاً للمسلمني فحينما مل جند يف كل هذ
وخباصة الثالثة املشهود هلا باخلريية إمرأة تولت حكماً فذلك دليل على أن سبيل املؤمنني أن ال يتوالهم امرأة هذا 
هو الدليل األول وهو دليل قوٌي جدًا جداً ملن يفقه ويَِعي هذه اآلية وداللتها ويتبع غري سبيل املؤمنني لقد وصل 

نة العملية اليت جرى عليها املسلمون على أقواله عليه الصالة والسالم ذلك اهتمام بعض العلماء إىل تقدمي الس
ألن األوىل قد حيتمل أكثر من وجه من التفسري أما الناحية العملية فال ميكن أن حيمل إال على وجه واحد قل 

القرآين الذي ال  فلو أن رجًال جاء إىل هذا النص (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ))مثًال قوله تعاىل :
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه فأتى برأي جديد فأقطعوا أيدمها ال مسح اهللا من املنكب مباذا ُحناججه 
هذه يٌد أو قال من عند املرفق أيضًا هذه يٌد اجلواب السنة العملية اليت جرى عليها الرسول علية السالم وتبعه 

اطعة يف حتديد املراد من أقوال النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذه قاعدة هامة على ذلك أصحابه هذه هي اُحلجة الق
  جداً فأرجو أن تكون منكم على بال وعلى ذكر هذا هو الدليل األول .

الدليل الثاين: أن اهللا عز وجل قد قدر حبكمته البالغة أن نصب العجم أهل فارس بعد وفاة ملكهم امرأًة فلما 
، واحلقيقة يا إخواننا لو أن املسلم ( ما أفلح قوٌم ولوا أمرهم امرأة )عليه وآله وسلم قال : أُخرب النبىي صلى اهللا



تأمل يف هذا احلديث وحده  لوجده كافياً ليصد املسلمني لو كانوا مؤمنني حقاً عن أن يولوا عليهم امرأة ألن معىن 
ان املقال أن القضية انعكست يف تلك ذلك بلسان احلال واألمر كما يقول العلماء لسان احلال أنطق من لس

البالد فصارت النساء رجاًال والرجال نساًء ألم مل جيدوا من يتوىل أمرهم ويُدير شؤم حسب شريعة اهللا عز 
وجل إال امرأة ال شك أن هذا الواقع وحده يكفي أن هؤالء القوم ال يفلحون فكيف وقد أخرب النيب صلى اهللا 

إذا ثبت وهو ثابت إن شاء اهللا يقيناً أنه  ( ما أفلح قوٌم ولوا أمرهم امرأة )عبارة الصرحية :عليه وآله وسلم ذه ال
ال جيوز يف اإلسالم املتوارث عملياً  وال يف اإلسالم املؤيد هذا العمل بقوله عليه السالم أن يتوالهم امرأة إذا ثبت 

قوهلم أن النيب صلى اهللا عليه و آله وسلم  هذا يكون بذلك مقدمًة للجواب عن قلب بعض الناس احلقيقة وهي
أجاز أن يتوىل أمر املسلمني رجل أعجمي حبشي فنحن جنيب عن هذا مبا قاله أهل العلم مجعًا بني احلديث 
الذي يتكؤون عليه  وبني احلديث الذي ال يعرجون عليه مطلقاً وهم بذلك حيشرون أنفسهم يف زمرة أهل األهواء 

الم ما يوافق أهواءهم ويدعون منه ما خيالف أهواءهم حنن نقول لقد قال عليه الصالة الذين يأخذون من اإلس
والسالم كما تواتر ذلك بشهادة أمري املؤمنني أمحد بن حجر العسقالين قال إن قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : 

أمري املؤمنني يف زمنه  هذا حديث صحيح وليس فقط صحيحاً بل وهو متواتر أيضاً بشهادة ( األئمة من قريش )
وبعد زمانه أيضًا فيما نعلم إذن رسولنا صلى اهللا عليه وآله وسلم يضع يف هذا احلديث شرطاً للحاكم الذي يريد 
أن حيكم املسلمني وهو أن يكون قرشياً، وأنا أعلم أن بعض ذوي األهواء قدميًا وحديثًا يتأولون هذا احلديث مبا 

ن ذلك كان ألن قريشًا كانت هلم صوله  وكانت هلم قوة ومكانة ومنزلة يف العرب حيث  ذكره أحد املؤرخني قدمياً أ
أما بعد أن  ( األئمة من قريش )كانوا خيضعون هلم وراثًة وإجالًل وتقريراً هلم وعلى هذا جاء قوله عليه السالم : 
اك جمال لالستمرار بتحكيم هذا تفككت هذه الرابطة القبلية العربية بني قبيلة قريش وسائر القبائل مل يبق هن

احلديث ألنه قيل يف زعمهم للسبب املذكور أنفاً وردنا طبعاً لعلماءنا على هذا التأويل الذي هو أشبه بالتعطيل يف 
( ال يزال هذا موضوع آيات الصفات وأحاديث الصفات ردنا على هذا التأويل بقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم 

إذن تأويلهم احلديث األول بأا كانت على تعبريهم يف العصر األول  نهم اثنان )األمر في قريش ما بقي م
شريعة زمنية يُبطل هذا التأويل هذا احلديث الصحيح إذا عرفنا هذه احلقيقة وجمال الكالم يف هذه املسألة واسع 

اليت ذكرها األخ الفاضل آنفاً جداً نظرا لظروفنا احلاضرة لكن البد من ربط أيضاً هذه املقدمة لإلجابة عن الشبهة 
لقد جاء يف السنن ومسند أمحد ومن طرق يقوي بعضها بَعضًا عن العرباض بن سارية رضي اهللا تعاىل عنه عن 
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه خطبهم يوماً فقالوا يا رسول اهللا أوصنا وصية ال حنتاج إىل أحد بعدها أبداً قال 

بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن ُولي عليكم عبٌد حبشي وإنه من يعش منكم  ( أوصيكمعليه السالم :



فسيرى إختالفًا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي َعضوا عليها بالنواجذ 
 ، وزاد يف روايهة  وهي صحيحة يف غري وإياكم ومحدثات األمور فإن كل ُمحدثٍة بدعة وكل بدعٍة ضاللة )

وله شواهد  ( وإن ُوّلي عليكم عبٌد حبشي )إذن قوله عليه السالم  ( وكل ضاللٍة في النار )هذا احلديث 
بعضها يف صحيح مسلم ال يعين وإن ُويل عليكم من ناس ال ُحيكمون شريعة اهللا وإمنا ُوّيل عليكم من حاكم 

فيه أن يكون عربيًا ُقرشيًا فهذا إذا وىل عبداً  حيكم مبا أنزل اهللا ألّن هذا احلاكم قد عرفنا مما سبق أنه يشرتط
حبشياً على واليٍة ماُ وجب إطاعته ال ألنه عبٌد حبشي وإمنا ألنه واله مسلم قُرشي له حق الوالية وعلى هذا أيضاً 

رى جرى عمل املسلمني وهلذا حنن أمام قضيتني اثنتني ال تنافر وال تعارض بينهما القضية األوىل الوالية الكربى ج
املسلمون على أن يشرتط فيها على أن يكون عربيًا قُرشيًا الوالية الصغرى ال يشرتط فيها أن يكون قُرشيًا على 

( هذا أيضاً جرى عمل املسلمني وإذا عرفنا هذه احلقيقة مت االستدالل الصحيح على رد دعوى من يتخذ حديث 
أة ألننا سنقول إن كان عبداً حبشياً فهو أوىل بالوالية اليت دليًال على أنه جيوز تولية املر  وإن كان عبدًا حبشيًا )

تليق به على التفصيل السابق ذكره أوىل من املرأة القرشية ألن املرأة القرشية ليس هلا والية حبكم ما سبق آنفاً 
  فبذلك ينتهي ما عندي من اجلواب عن ذاك السؤال .

إال النساء حىت يطوف طواف اإلفاضة من بدأ أعمال هذا قررت السنة أنه من رمى َحل له كل شيٍء  السائل :
  اليوم بطواف اإلفاضة هل حيل له كل شيءوال البد أن جيتمع الَرمي ؟

  ال َحيل له أي شيء نعم .  الشيخ :
  حىت يرمى مجرة العقبة إذن البد من اجتماع هذين ؟  السائل :
كرب فإذا بدأ برمي اجلمرة  َحل له  األصغر فإذا طاف أي نعم البد من إجتماع األمرين لَيِحل اِحلل األ الشيخ :

  َحل له اِحلل األكرب .
الكالم فيه كثري يعين يستدل به بعض املبتدعة ( ال يصليّن أحدكم العصر إال في بني قريظة )حديث  السائل :

  ملا يريدون ويستدل به البعض فنريد الفهم الصحيح ؟
شاكل الساعة ومن بعض اجلماعات هذه اجلماعة أو تلك ممن يريدون هنا سؤال يقول وهو أيضًا من م الشيخ :

تسليك الواقع السيء الذي عليه املسلمون مع األسف الشديد وال يريدون يف األرض إصالحا وإمنا يريدون أن 
دون يدعوا القدمي على قدمه وال يريدون أن حييوا السنة اليت أماا الناس بسبب جهلهم أو بسبب إمهاهلم وال يري

( َمن َسن في اإلسالم ُسنًة حسنة فله أجرها أن يدخلوا حتت عموم احلديث  السابق بعد فهمه فهماً صحيحاً 
احلديث ، أقول يتشبث كثري من الناس وفيهم بعض الدعاة على إبقاء  وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة )



اخلالفات ليتها وقفت عند ما يسموا خطأ أقول اخلالفات اليت توارثناها اليوم طيلة هذه القرون الطويلة وهذه 
وأعين ما أقول ليت هذه اخلالفات وقفت عندما يسموا فروعاً ولكنها مع األسف جتاوزا إىل ما يسموا أيضاً 
أصوًال وأعين أنا بقويل يسموا فروعاً ويسموا أصوًال أن هذه بدعة عصرية دخلت يف املسلمني وجعلت الشريعة 

قسمني قسٌم  جيب االهتمام به وقسٌم ال جيب االهتمام به من فعل ذلك فقد أحسن  ومن ال فال حرج عندهم 
ومن آفة أو ومن شؤم إن صح هذا التعبري التقسيم املذكور أن هؤالء الذين ذهبوا إليه سوف ال يفعلون ال مبا مسوه 

م إىل أصول وفروع أوًال حيتاج إىل علم واسع باألصول وال بالفروع وإمنا يعود دينهم هوًى ذلك ألن تقسيم اإلسال
بالكتاب والسنة وهذا كما ترون مع األسف الشديد أهله يف هذا العصر قليل وقليل جداً ألن أكثر من يُظن أم 
من أهل العلم إمنا هم أهل علٍم باملذهب أو باملذاهب أما القرآن والسنة والسنة الصحيحة خباصة فقليل جداً من 

ر احلاضر من يتصفون ذا العلم الصحيح أقول لتقسيم أو لتحقيق اإلسالم وجعله قسمني أصوًال علماء العص
وفروعاً حيتاج إىل هذا العلم الواسع بالكتاب والسنة، وثانياً هل ميكن للمسلمني لو اجتمعوا على صعيد واحد ويف 

ميكنهم أن جيعلوا اإلسالم قسمني  مكان واحد كل أهل العلم وأهل العلم حبق لو اجتمعوا على صعيد واحد هل
أصوًال يتفقون عليها وفروعًا يتفقون عليها أم سيبقى هناك بعض املسائل ممكن بعضهم يدخلها يف القسم األول 
وبعضهم يدخلها يف القسم اآلخر فحينئٍذ ما حال عامة املسلمني إذا كان أهل العلم خيتلفون وهو كما ترون حىت 

فإذن اخلالف من طبيعة  وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك ولذلك خلقهم )) ((اآلن صدق اهللا العظيم 
البشر فلو اجتمعوا يف صعيد واحد وأرادوا أن يبينوا للناس ما جيوز أن يكون من القسم األول  وما جيوز أن يكون 

ازم أنه ال جيوز من القسم  األخر  ملا متكنوا من االتفاق على ذلك بل سيظلون خمتلفني لذلك فاعتقادي اجل
التفريق بني شرع وشرع فيقال هذا أصل ال جيوز التهاون به وهذا فرع جيوز التهاون به نعم إذا كان املقصود بالفرع 
واألصل هو ما يقابل الفرض ويقابل السنة هذا الشك أمر ممكن لكن ليس هذا هو املقصود املقصود هو ما 

ن متعلقا بالعقيدة وهو األصل وهو ما جيب التمسك به وعدم اإلخالل يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالعبادة وما كا
وهذا  " من قلد عامل لقي اهللا ساملًا "بشيء منه وما يتعلق بالعبادات فاخلطب سهل  وخباصة أم جاءوا مبعول 

اديث لشهرة هذه اجلملة يتوهم كثٌري من الناس أا حديث عن الرسول عليه السالم وال أصل له حىت يف األح
  . ...املوضوعة ال أصل هلذه اجلملة 


